
Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

Órgão Primeira Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO
FEDERAL

Processo N. RECURSO INOMINADO 0706830-58.2017.8.07.0006
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RECORRIDO(S) HELINA MARIA RODRIGUES

Relator Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA

Acórdão Nº 1092884

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
LANÇAMENTO. CONTRACHEQUE. MARGEM CONSIGNADA. AUSÊNCIA. DESCONTO.
PROVA. INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS  SENTENÇA MANTIDA.IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.  Recurso próprio, regular e tempestivo.

2.  Recurso interposto pelo réu onde alega que os descontos no contracheque não foram realizados
em razão de a autora/recorrida ter sofrido perda de margem do consignado, pois não possuía os 30%
disponíveis na data dos descontos, motivo pelo qual devido o registro de seu nome nos bancos de
dados restritivos de crédito. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os
pedidos iniciais, ao argumento de inocorrência de falha na prestação dos serviços.

3.  A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia
ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do
Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do
consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal).

4.  O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297- STJ).

5.  O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde
independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

6.   Apesar da regularidade da dívida (ID 3726991, pags. 01 a04), pois o contrato não foi liquidado,
não há comprovação de falta de margem consignável disponível para o lançamento das parcelas no

 contracheque. Extrai-se dos autos que não houve alteração significativa na remuneração da autora
capaz de comprometer a margem consignável, a ponto de impedir a continuação dos descontos das
parcelas do empréstimo firmado com a parte ré. (ID´s 3726983, pag. 14 a 16).



7.  Em que pese ter alegado a indisponibilidade de margem consignável para desconto das parcelas
do empréstimo, a instituição financeira somente informou a autora a respeito da ausência do aludido
lançamento, após a notificação do SERASA EXPERIAN (ID 3726985, pag.03).

8.  Nítida a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, diante da ausência de
informação clara e precisão à consumidora, pois, além de não proceder aos descontos, sem nenhum
empecilho para tanto, absteve-se de prestar a informação concernente à situação do empréstimo
entabulado entre as partes.

9.  A informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do
consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6º, III, e 46, ambos da Lei n. 8.078/90.
Informação inadequada, a teor do art. 6º, inciso III, da Lei 8.078/90, afasta a exigibilidade de
importância que não tenha sido esclarecida ao consumidor.

10.  Extrai-se dos autos eletrônicos a efetiva inscrição indevida do nome da consumidora no cadastro
de inadimplentes pela empresa ré, ora recorrente (ID 3726984, pag. 01).

11.  É pacífica a jurisprudência de que a negativação indevida, por si só, viola atributo da
personalidade, porquanto restringe indevidamente o crédito do consumidor, impondo-lhe a mácula de
mau pagador. Trata-se de dano presumido (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua
existência, pois decorre do próprio ato ilícito, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 8.078/90.

12.  Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores
contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa:
capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato
culposo.

13.  Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois
sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma,
a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não
condizentes com a vida em sociedade.

14.  Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais) amolda-se ao conceito de justa reparação.

15.  Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação (art.55, Lei 9099/95).

16.  A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA -
Relator, SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 1º Vogal e AISTON HENRIQUE DE



SOUSA - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, em
proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 26 de Abril de 2018

Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma da Lei n. 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - Relator

A Ementa servirá de acórdão (arts. 2º e 46, Lei n. 9.099/95).

A Senhora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME.


